Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor
Limburgse ondernemers en ledenondernemingen. Meer dan 3.000 ledenondernemingen vertegenwoordigen meer
dan 75% van de Limburgse toegevoegde waarde en private tewerkstelling. De organisatie telt 62 medewerkers en
gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij
ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.
Hogeschool PXL heeft het meest diverse aanbod in Belgisch Limburg: binnen 7 departementen en 2 schools of arts
organiseert ze 37 basisopleidingen. Hogeschool PXL heeft vestigingen in Hasselt, Diepenbeek en Genk, en is een
tweede thuis voor ruim 9.200 studenten en 1.041 personeelsleden.
Momenteel heeft Voka - Kamer van Koophandel Limburg, in samenwerking met PXL Hogeschool een bijzonder
interessante opportuniteit binnen de cluster onderwijs als coördinator Young and Strong
Functieomschrijving:
Je coördineert (50%) het project Young and Strong, een samenwerking tussen Voka – Kamer van Koophandel
Limburg en PXL Hogeschool. Young and Strong is een nieuw netwerk voor jongeren (15 tot 24 jaar), met als doel
jongeren op een innovatieve en verfrissende manier warm maken om hun talenten te ontwikkelen en om te
ondernemen.
Daarnaast ontwikkel je – samen met je collega ‘s – producten en activiteiten voor de cluster onderwijs (50%).
Je bent verantwoordelijk voor:
•
de volledige coördinatie (inhoudelijk en financieel) van het project Young and Strong
•
het uitwerken en commercialiseren van producten en activiteiten binnen Young and Strong
•
administratieve en financiële opvolging van deze projecten
•
het detecteren van nieuwe noden in de markt
•
het uitwerken en commercialiseren van producten en activiteiten voor de cluster onderwijs
•
het geven van eerstelijnsadvies aan bedrijven inzake de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
•
de organisatie van overlegmomenten tussen de departementen van PXL en de verschillende clusters binnen
Voka – KvK Limburg
•
uitbouwen en onderhouden van een netwerk aan contacten bij Limburgse ondernemers, scholen, overheden en
organisaties
•
het aanleveren van artikels voor de mediadragers van PXL en Voka – KvK Limburg
•
persreflex hebben; oog hebben voor nieuwswaardige gebeurtenissen en projecten met het oog op het naar
buiten brengen via de media
•
Young and Strong te vertegenwoordigen in vergaderingen en op externe activiteiten (representatie)
Profiel:
•
Je hebt een masteropleiding of gelijkwaardig door ervaring.
•
Je hebt voeling en ervaring met de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
•
Je organiseert graag en durft creatief uit de hoek komen.
•
Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren tussen 15 en 24 jaar.
•
Je bent klant- en resultaatgericht.
•
Je communiceert vlot en werkt graag in team.
•
Je bent een overtuigd netwerker.
•
Je bent flexibel in functie van de werkdruk en bereid tot avondwerk.
Aanbod:
•
Een boeiende en afwisselende functie met vele contacten.
•
Een functie in een groeiende organisatie.
•
Een team van enthousiaste medewerkers.
•
Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid.
•
Een competitief salaris met extra legale voordelen in functie van uw vaardigheden.
•
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Wil je mee deel uitmaken van ons groeitraject, bezorg dan zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief aan
ellen.requile@voka.be.

